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Toto je svět kolem nás: 

- Lidí se zdravotním omezením a zdravých, 
kteří v jedné části Jílovecké ulice v Semilech 
nacházejí klidné místo pod celoročními 
programy dvou spřátelených organizací.  
- Lidí, kteří dokáží navzdory všem starostem 
každé ráno vstát s úsměvem a rozdávat 
srdečné teplo i ostatním.  
- Lidí, kteří v sobě nosí to nepatrné zrnko 
naděje v lepší budoucnost.  
   

Lenka Vanclová 

  

Vážení čtenáři, 
čas velkých prázdnin utekl jako voda a mnohý 
z nás si odnesl nějakou tu vzpomínku.  
 
Nahlédneme do prázdnin v Jílovecké ulici a 
krátce nahlédneme i do minulosti, co zde 
vzniklo, ale je ohroženo budoucím zánikem…  
 
Dle nového návrhu Územního plánu města 
Semily jsou navrženy tři varianty silnice. 
Mnoho domů bude v budoucnu nejspíš zbořeno 
a to i v  Jílovecké ulici.    
   

Svět kolem nás / červenec - srpen 
Jílovecká ulice v Semilech - Prázdninový program 2009 

  
Prázdninový program 2009 v Jílovecké ulici byl realizován ve spolupráci 
spřátelených organizací o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D. Dny se zde trávily 
různorodou činností. Každý den ráno po 9 hodině se otevíraly brány obou 
zahrad o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D., které se někdy zavíraly i déle než v 17 
hodin. V areálu zelené roubenky pod vedením Lenky Hřibové proběhly 
tvořivé dílničky, loutková divadélka, angličtina Teddy Bear English pro 
začátečníky a všechny, kdo si chtěli oživit AJ aj. Na zahradě Zrnka v rámci 
pravidelných čtvrtků probíhalo vaření společných obědů, nácvik soudržnosti 
v komunitě ve společenství lidí s podobným osudem a posezení s kytarou.  
Každé pondělí od 9 hodin pod vedením Lenky Vanclové se konal kroužek 
„Ruské kuželky“, který navštěvovali klienti z domu Tereza z Benešova u Semil, 
který byl zpestřen dvěma prázdninovými turnaji. Prázdninový program 2009 
oslovil mnoho lidí, kteří nás zde navštívili a pomáhali s rozvojem našich 
činností. Setkávali se zde členové různých organizací a lidé z řad veřejnosti, 
kteří jsou různě společensky zamřeni.  
 

Spřátelená organizace 

Do plánů a rozvoje činností obou organizací v Jílovecké ulici vstoupil o prázdninách nový návrh Územního plánu města Semily, kde jsou navrženy 3. 
varianty odklonění dopravy z města. Pro čtenáře je připraveno malé nahlédnutí do minulosti, jak to zde dříve vypadalo, jak se to zde pod lidskou 

  

o.s.Zrnko naděje - zahrada 

CPR M.E.D. - zelená roubenka  

pílí změnilo a jak to zde nejspíš celé zanikne… Dnes si opravdu nikdo z  nás 
není jistý, zda budeme mít možnost plán celkového zvelebení ulice 
dokončit. Přivítáme názory vás všech, kteří podpoří zachování této 
historické části Jílovecké ulice a děkujeme všem, kteří pomáhají při jejím 
zkulturnění. Vždyť historická část města je odkaz pro budoucí generace! 
Otázka odklonění silniční dopravy z našeho města Semily je určitě důležitá. 
Zajisté je to velký oříšek, kterým se zaobíralo a v současnosti zaobírá 
mnoho lidí. Jsou to zajisté vzdělaní lidé a všichni si vážíme jejich práce, 
která není jednoduchá. Od prvního návrhu uplynulo přibližně 40 let a stále 
se nenašlo vhodné řešení. Takříkajíc je to stále ve vzduchu. Bude některé 
řešení již to pravé a správné? Zamysleme se všichni, zda navrhované 
odklonění silniční dopravy, které stále vede městem, by v budoucnu 
ochránilo životní prostředí, zajistilo práci a snížila se tak nezaměstnanost 
nebo přinese zaměstnanost pouze pohřební službě s krematoriem a 
z našeho města se tak stane město duchů? Nejhorší je zaujmout laxní 
postoj a nechat to být ve vzduchu. Záleží na nás všech, ale i samozřejmě na 
rozhodnutí těch nahoře (více se dočtete v tomto vydání…). 

  



dřevěné pondělí – kutění, lumpačení, pimprlení…  
sklářské úterý     – pohádka o skláři, kterého víla     
                                 Jizerýna naučila „Rubínové sklo“   
                                 Návštěva ve sklářské dílně 
pekařská středa – pekaři, co si upečeme taky sníme…  
zahradnický čtvrtek - …dědeček tahal řepu…  
vlněný pátek      – filcování kuličky za mokra 
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 Zahájení prázdnin v Jílovecké ulici v Semilech 
O.s. Zrnko naděje za spolupráce spřátelené organizace CPR M.E.D. pořádali akci „Naše město na vozíku“ dne 4. 7. 2009 

 

Pořádaná akce se konala v Semilech v úseku Jílovecké ulice od křižovatky s místní komunikací Na obci po křižovatku se silnicí Koštofranskou. Tento 
den byl startem připraveného společného programu obou organizací na prázdniny 2009 v Jílovecké ulici, kterého se zúčastnilo přes                          
40 soutěžících. Od 8 - 19hod byl úplně uzavřen průjezd této části ulice.  
 

Program dne byl plný soutěží v Jílovecké ulici, areálu zahrádek u zelené roubenky a o.s. Zrnko naděje. Pro ty 
nejmenší připravila Lenka Hřibová Pidipohádky, které sklidily velký úspěch. Po celý den probíhal prodej 
výrobků klientů z domu Tereza - Benešov u Semil, Glass Lucie a Perlea – skleněná bižuterie. 
Plně orazítkovaný lísteček v soutěžích si každý soutěžící vyměnil v tombole. 
 
 Poděkování patří všem sponzorům ze Semil, kteří přispěli upomínkovými předměty do tomboly. 

Železářství Metal, Eva Sedláková metrový textil, Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen,  Diana, 
firma NOVA - Lenka Reslerová (drogerie), Glass Lucie – Lenka Vanclová, Česká spořitelna Semily. 

  

Soutěžní den jsme zakončili opékáním na zahradě sdružení, kdy dnešním dnem bylo otevřeno posezení na zahradě „U Slimáka“, kde se mohou 
setkávat lidé s různým společenským zaměřením (3. etapa sdružení, které vytváří prostor, kde se mohou setkávat lidé s podobným osudem). 

Co se dělo v Jílovecké ulici po zahajovací akci? No přeci začaly dva skvělé měsíce „ Prázdninového programu 2009“. 
Každý den prázdnin Po – Ne 9 - 17 hodin byly otevřeny brány na zahradu o.s. Zrnko naděje a na zahradu u zelené roubenky CPR M.E.D., kde se 
setkávalo mnoho lidí.  Každý den byl naplněn vzájemnou spoluprácí obou organizací. Tvořivá dílnička v zelené roubence, angličtina pro začátečníky, 
každé pondělí na zahradě zrnka kroužek „Ruské kuželky“ a každý čtvrtek pravidelný program čtvrtků se společnými obědy, nácvik soudržnosti 
v komunitě ve společenství lidí s podobným osudem, odpolední i večerní zpívání s kytarou, odpočinkové posezení s debaty na různá témata. 
 
CPR M.E.D. – Příměstský tábor „BEJVÁVALO“ v dřevěnce   13. 7. - 17. 7. 2009  
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o.s.Zrnko naděje –  20.7.2009 / 1. Prázdninový turnaj „Ruské kuželky“ 
 

 
1. Michaela Cermanová 
2. Helena Tomíčková 
3. Jitka Hanušová 
4. Lukáš Dlouhý 
5. Jaromíra Hřibová 
6. Jiří Barvínský 
7. Kateřina Jínová 
8. Lucie Vanclová 
9. Zdeněk Tryzna 
10. Lenka Obrcianová 
11. Barbora Zamastilová 
12. Alena Boušková 
13. Jiří Lula 
14. Martin Sitarčík 
15. Lenka a Anička Hřibovi 
16. Ladislava Matisová 
17. Michael Mlejnek  

 

Umístění v turnaji 

1.místo Michaela Cermanová 
     3.místo Jitka Hanušová     2.místo Helena Tomíčková 

 
Hráči turnaje 

 
Ø o. s. Zrnko naděje 
Ø o. s. CPR M.E.D 
Ø Galerie XY 
Ø Klienti domu Tereza 

z Benešova u Semil 
Ø veřejnost 

  
Celý článek a fotogalerie www.zrnko-nadeje.cz 

 

Posezení na zahradě „U Slimáka“ 
  

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA  
Po-Pá 10:00 – 17:00 

  
GLASS LUCIE – LENKA VANCLOVÁ – VÝROBA, OBCHOD, SLUŽBY 

Jílovecká 191, 51301 Semily, 731 458 883 / 481621 406,  
www.glasslucie.com , info@glasslucie.com  

 
PRODEJ SKLENĚNNÉ BIŽUTERIE, SJEDNÁNÍ EXKURZE VÝROBY, VÝROBA NA ZAKÁZKU 

KULTURNÍ A KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE, POSEZENÍ S HUDBOU, VÝSTAVY 
VYDAVATELSKÁ ČINNOST – INFOLISTY ZRNKA, KOPÍROVACÍ PRÁCE,  

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCTNOST ATD. 
 

VÍTÁME VŠECHNY NA NAŠÍ ZAHRADĚ K POSEZENÍ V RODINNÉM STYLU,  
KTEŘÍ MAJÍ DOBRÉ SRDCE 

 
KLUBOVÁ ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „ZRNKO NADĚJE“ 

SPOLEČENSKÉ HRY A AKCE, RUSKÉ KUŽELKY, DĚTSKÝ KOUTEK, PÍSKOVIŠTĚ 
www.zrnko-nadeje.cz , info@zrnko-nadeje.cz , redakce@zrnko-nadeje.cz   

 
V NEPŘÍZNI POČASÍ VEŠKERÁ ČINNOST V SOUSEDÍCÍM OBCHŮDKU S DÍLNOU 

 
Jedna část Jílovecké ulice prošla velkou změnou jak vzhledu, tak i oživením lidí, kteří se zde scházejí. V měsíci květnu vznikl pravidelný program 
čtvrtků, kde se setkávají členové sdružení v sídlu i na zahradě. Od července 2009 byla otevřena zahrada s posezením u domu čp. 191 i pro veřejnost. 
Provozní doba je po-pá 10-17 hodin, ale pořádají se zde i plánované společenské víkendové akce veřejné nebo i po domluvě uzavřené - soukromé.  
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CPR M.E.D. – prázdninové dílničky v rámci projektu Svět – květ (projekt je podpořen NADACÍ PARTNERSTVÍ) 
 

 
Galerie XY Semily - Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa 

 
1. 8. 2009 byla zahájena výstava dřevěných modelů postaviček z pověstí Českého ráje a Euroregionu Nisa 

akademické malířky Barbory Kyškové a řezbářky Jarmily Haldové. 

  

Pověsti jsou bez pochyb jedním z kulturních fenoménů, proto 
jsme pro prázdninový čas zvolili výstavu, která zejména pro ty 
nejmenší znamená budování základů kulturní úrovně. 
 
Proběhlá vernisáž byla moc příjemná. Paní Gruberová, která 
stála u zrodu projektu, pronesla pěknou řeč o vzniku 
postaviček a představila přítomnou ilustrátorku pověstí 
akademickou malířku Barboru Kyškovou. 
   

Standa Chaloupka nám přečetl vybrané pověsti vážící se k řemeslným tradicím, Karel Jiroš zabrnkal na struny své kytary. Jako obvykle jsme nabízeli  

  dobroty z turnovské pekárny Mikula a 
rozlévaly Lažanské mošty - držitele certifikátu 
Regionální produkt Český ráj. 

  

Nejvíc jsem se těšila na vílu Jizerýnu. Nejen proto, že tuto pověst znám již od útlého dětství, ale 
hlavně proto, že nedám dopustit na sklářskou tradici v nejbližším okolí. Jen co se ale i ostatní 
figurky vyklubaly z bublinatých folií, tak jsem si je rázem oblíbila všechny.  Jen mám strach, že 
dřevěné postavičky vyplňující v současnosti Galerii XY spustí v noci alarm. Jsou natolik vydařené, že 
stačí jen obživnout. Jen si přiznejme, že by to nebylo vůbec na škodu. Mám pocit, že v dnešním 
shonu se na kouzlo a význam pověstí trochu pozapomíná. 
  

Tímto chci všem zmiňovaným ještě jednou poděkovat za spolupráci a všem ostatním popřát 
hezký zbytek prázdnin. Těšíme se na Vaši návštěvu.  

Za kolektiv Galerie XY Kača.  
 



 
Pobyt na táboře byl plný klasických táborových činností (brouzdání po 
lese, hledání hub, her, koupání, lodičky z kůry, ledové potůčky, večerní 
táboráčky...) Jako nitka se celým týdnem táhlo šití hadrových panenek a 
panáčků nejrůznějších barev a národností. S dětmi jsme si četli o životě 
dětí v různých zemích a světadílech, po večerech s mamkama nejenom 
rozpíchaly prstíky od šití, ale debata se jednou svezla k následujícímu 
textu. Shodly jsme se, že i když si občas stěžujeme na neutěšenou finanční 
situaci, pořád se máme ve srovnání s jinými královsky... Paradoxně 
poslední adrenalinová noc na táboře (evakuace dětí z chatiček v jedenáct v 
noci před bouřkou a padajícími stromy -  nakonec bez následků), vyvolala v 
některých z nás otázku, jaké je to starat se o děti v oblastech, kde jsou 
podobné stresové situace na denním pořádku... 
 

Lenka Hřibová 
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CPR M.E.D. – Letem světem? …ne turisti, ale kamarádi… aneb „Rodinný prázdninový tábor“ v obci Jesenný, který se konal 10 – 18. 8. 2009 
 

Příprava na tábor 

Odjezd na tábor 

7 Asiatů 
21 Evropanů 
14 Američanů (Severo- a Jiho-) 
8 Afričanů 
52 by bylo žen 
48 by bylo mužů 
70 ne- bílých 
30 bílých 
89 heterosexuálů 
11 homosexuálů 
6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a 
všech 6 by pocházelo z USA 
80 by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení 
70 by bylo analfabetů 
50 by bylo podvyživených 
1 by umíral 
2 by se rodili 
1 by měl počítač 
1 (jen jeden) by měl akademické vzdělání 

Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné, jak jsou 
potřebné: sounáležitost, porozumění, akceptace, vzdělání. … 
 
 
K zamyšlení: 
Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen, jsi 
šťastnější než 1 milion lidí, kteří se nedožijí příštího týdne. 
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení, 
agónii týraných nebo hlad, pak jsi šťastnější než 500 milionů lidí 
našeho světa. 
Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že budeš 
zatčen nebo zabit, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na zemi. 
Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a 
svou postel, jsi bohatší než 75% obyvatel tohoto světa. 
Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku 
drobných v krabičce, patříš k 8% bohatých lidí na světě. 

THE WORLD AND WE (SVĚT A MY) 
Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali proporce všech současných národů, měla by tato 
vesnice následující složení: 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMAČNÍ DVOJMÉSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA – Září 2009, ročník I. číslo 4. / o. s. Zrnko naděje, www.zrnko-nadeje.cz. / Str.6. 

o.s.Zrnko naděje – Zúčastnili jsme se dne 8. 8. 09 pochodu „Račí stezkou“.  
 

TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE „SLUNCE“ 
Klub českých turistů v Semilech 

pořádali XXVI. ročník turistického pochodu 

RAČÍ STEZKOU 
MEMORIÁL JIŘÍHO LUKSE 

V sobotu 8. srpna pořádal TURISTICKÝ ODDÍL 
MLÁDEŽE „SLUNCE“ Klub českých turistů ze Semil 
XXVI. ročník turistického pochodu RAČÍ STEZKOU, 
kterého jsme se zúčastnili. Ze šesti připravených 
tras (6, 13, 20, 32, 43 a 55 km) jsme pro naše 
členy sdružení, kteří mají zdravotní omezení, 
vybrali nejkratší trasu a to na 6 km. Všechny trasy 
byly směrovány společně z místa startu od 
Sportovního centra na náměstí k centrální 
orientaci a dál po červené značce přes Bítouchov 
na Riegrovu stezku. V tomto úseku bylo několik 
pohádkových kontrol. Ráno jsme se sešli u sídla 
sdružení a vydali se společně do Sportovního 
centra k přihlášení na pochod – 6 km. 
 

Od Sportovního centra vedla cesta městem Semily 
směr Bítouchov. Prvním úkolem byla RAČÍ 
REZERVACE na stezce pod bývalým přírodním 
divadlem. Doprovod s mechanickým vozíkem i 
dětským kočárkem cestu zvládl.  
Dále jsme pokračovali k druhému úkolu, kde jsme 
překonali kamenitou cestu do kopce.  
Doprovod s dětským kočárkem i mechanickým 
vozíkem cestu zvládl za pomoci dvou lidí.  
Pro elektrický tříkolový vozík – nesjízdné oba úkoly.  

Zde byla princezna zakletá do pejska, kterého 
jsme museli nakrmit, donést vodu a zaštěkat 
na něj, aby se proměnil zpět na princeznu. Po 
okolí jsme hledali zatoulaná štěňátka. 
Vzhledem k terénu jsme se vrátili na silnici a 
pokračovali směr Bítouchov.  

Odbočka na Riegrovu stezku. 
Pěkná cesta po silnici pro kočárek, 
mechanický vozík tak i pro elektrický 
tříkolový vozík. 
Soutěžní úkoly: házení robotničkou do 
vaniček s mušličkami a namotávání 
provázků s lodičkou na klacík.  

Další úkol se nacházel po překonání 
kopečku, který se zvládl za pomoci tří lidí, 
který pomohl s mechanickým vozíkem a 
elektrickou tříkolkou. 
Házení březovými košťaty na domečky 
pohádkových bytostí. 
Dále byla cesta schůdná až do lesa.  

Na tomto místě Iva s elektrickou tříkolkou již dál 
nepokračovala vzhledem k nesjízdnému terénu. 
S mechanickým vozíkem jsme sjeli kamenitý 
kopeček a vstoupili na Riegrovu galerii (lávka). 
S mechanickým vozíkem jsme se dostali pouze 
na konec lávky. Dále již byl kamenitý kopec. 
Děda s Luckou se vrátili za Ivou a počkali na 
ostatní, kteří pokračovali.  

Poslední úkol se nacházel 
u přehrady za galerii na 
kameninové lavičce.  

Cesta zpět vedla v protisměru k čističce 
vody a dále do Sportovního centra.  

Pochod se vydařil za pěkného počasí, 
který za pomoci přátel zvládli i lidé se 
zdravotním omezením dle možností.  
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o.s.Zrnko naděje – 15. 8. 09 Výlet na lidová řemesla ve vsi Slaná u Semil 
 

 
Lidová řemesla ve vsi 

Slaná u Semil 
15. 8. 2009 

   
Pořádaná akce ve vsi přinesla návštěvníkům příjemné 
posezení ve venkovském stylu s ukázkou řemesel lidové 
tvorby, prodej originálně ručně zpracovaných výrobků 
ze skla, keramiky, dřeva, proutí, hedvábí, vosku aj. 

O prázdninách jsme měli naplánováno několik 
výletů, ale buď pršelo, nebo jsme se nesešli. 
Předpověď počasí na sobotu zněla slunné počasí 
a tak jsme se rozhodli pro výlet - procházku 
pěšky. Cestou do Slaného u Semil po silnici jsme 
na pár místech zpomalili projíždějící auta, které 
museli objíždět naše elektrické vozítka. Po 5km 
přibližně za hodinu jsme byli na místě. 

Po vstupu do areálu zahrady jsme se setkali s 
pořadatelkou lidových řemesel ve Slané u Semil s paní 
Ivetou Valentovou, která nám poskytla krátký rozhor. 
Vyprávěla nám o loňském roce, kdy se konalo první 
setkání řemeslníků, kdy celý den pršelo, ale i tak byla 
účast velká. Letos se již konalo druhé setkání lidových 
řemesel ve Slané u Semil, které  pořádá v  areálu  své  
 zahrady. Ona sama je též lidovým výrobcem řemesla v oboru sklářském. Zhlédli jsme její ukázku výroby u 

sklářského kahanu. Dále nám představila prodejce a řemeslníky, kde jejich zručnost v lidových řemeslech 
je opravdu obdivuhodná. Manželé Urikovi - slámové ošatky, malované hedvábí, Kája Polydorová - 
drátěný šperk, Jabůrek - bylinky firma EXTRAVIT, Káťa Hloušková - pletené zboží, povlečení na chalupy, 
Petr Mejsnar - košíkářství, Šárka Kobrlová - cukrárna-kavárna, Irena Jandíková – medovina, manželé 
Jarkovský - šustí z kukuřice, ponožky, Káťa Koblicová – batika, Dana Holmanová – perníčky, Věra 
Nesvadbová - numerologie, Krakonoš – věřte nevěřte byl tu osobně. Nechyběla zde ochutnávka 
podkrkonošských sejkor a masíčko pečeného selátka. Na příští rok se plánuje rozšíření o více řemesel, na 
které se můžeme těšit. Rozhovor se vedl i o tom jak zajistit bezbariérový přístupu celé zahrady. 
V současnosti je bez bariér levá část zahrady, kterou jsme bez problému zvládli na elektrickém vozíku. 
Pravá část zahrady se nachází pod stodolou, kde je velké převýšení terénu a mají zde problém i lidé o 
berlích. Bylo přislíbeno do příštího roku tuto část zpřístupnit lidem se zdravotním omezením a 
vozíčkářům. Děkuji Ivetě Valentové za rozhovor a přeji mnoho úspěchu v jejich plánech do budoucna. 

   
O.s. Zrnko naděje – víkendové setkání členů sdružení „Loučení s létem“ 21. - 23. 8. 2009 - pochod na Kozákov 

 

V roce 2008 se konal 0. ročník pochodu pro vozíčkáře, 
kdy členové sdružení prošli trasu na Kozákov. 
 
Novoroční výstup na Kozákov je na semilsku známá 
tradice, ale vozíčkáři a lidé se sníženou pohyblivostí se 
bohužel nemohou zúčastnit první den v roce vzhledem 
k zimnímu počasí. Proto pochod pořádáme v srpnu. 
 

Pochod 2008 naleznete na www.zrnko-naděje v rubrice 
Archív článků o akcích a v rubrice Fotogalerie - fotky. 

Pochod byl součástí víkendového setkání členů sdružení o.s. Zrnko naděje „Loučení s létem“, který se konal na podporu všech lidí bez rozdílu 
hendikepu, kteří chtějí prožít své životy v rodinném zázemí v komunitě lidí, kteří jim pomáhají v běžném životě a nechtějí zbytek života prožít 
v různých zařízeních, až zde jejich rodiče nebudou. 

  

Občanské sdružení Zrnko naděje pořádalo dne 22. 8. 2009  
I. ročník pochodu s BOBINOU až na Kozákov 

  

 
Program víkendového setkání 2009 
 
Pátek 21. 8.  
Příjezd členů sdružení, kteří nejsou ze Semil 
Sobota 22.8. 
Pochod na Kozákov   
Neděle 23.8. 
Valná hromada členů, společný oběd 
Maškarní bál, který se konal na zahradě  

 Fotografie Kozákov 2008 
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Neděle 23. 8. 09 Valná hromada členů sdružení, společný oběd, maškarní bál, který se konal na zahradě  

  

 

I. ročník pochodu s BOBINOU až na Kozákov 

  
občanské sdružení Zrnko naděje 

 
 

Předpověď počasí nezněla nijak dobře. Na odpoledne a noc před pochodem se 
na naše území řítilo povětří a déšť.  Mnozí z nás osobně zažili vichřici 23. 7. 09 a 
na vlastní oči jsme viděli, co dokáže přírodní živel napáchat. Mají se ho předci 
zúčastnit lidé se zdravotním omezením a nikdo nechce ohrozit jejich životy.  
V sobotu ráno jsme na internetu shlédli předpověď i satelitní snímky a po té 
padlo rozhodnutí o pochodu, zda ho pořádat. Počasí bylo klidné, i když pod 
mrakem a tak jsme se po společné domluvě rozhodli pochod uskutečnit.  
 
Pro tento rok jsme zvolili obrácený směr trasy na Kozákov oproti loňsku, který do 
budoucna bude stabilní pro pořádání pochodu. Tato trasa je vhodnější - mírnější 
pro účast lidí se zdravotním omezením, lidí na mechanickém nebo el. vozíku i pro 
rodiny s těmi nejmenšími v kočárku. 
 
Start pochodu byl od sídla sdružení a trasa vedla městem Semily přes vlakové 
nádraží, okolo elektrické rozvodny na Rovným, na křižovatce v Bačově jsme 
odbočili na chatu Kozákov, která se nachází 744m nad mořem.  
 
 

Společně strávená neděle započala 
valnou hromadou členů, kde byli 
všichni obeznámení o celkové činnosti 
a plánech sdružení. Proběhla debata, 
kde se společně řešilo veškeré dění. 
Poté jsme poobědvali a už mohl začít 
maškarní bál, na který se těšili všichni 
a dostatečně jsme si ho také užívali.  

 

Sobota 22. 8. 09 Pochod na Kozákov 

  

Výstup nám trval přibližně 3 hodiny pomalou chůzí. Na Kozákově pěkně foukalo, ale nikomu z nás to nevadilo. Všichni zúčastnění turisté byli 
spokojeni se svým výstupem na Kozákov a každý zde obdržel diplom. Pro návštěvníky Kozákova a rozhledny jsme zde se svolením zanechali jednu 
listinu o pořádaném pochodu. Cestu domů jsme šli druhou stranou na Záhoří, Chuchelna, kde jsme se zastavili na malé občerstvení a pak Semily. 
Příští rok se sem vydáme znovu a věříme, že se k nám přidají další lidé. Již dnes můžeme prozradit, že se plánuje program pro zpestření pochodu. 
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o.s.Zrnko naděje – 31. 8. 2009 / 2. Prázdninový turnaj  
 

 
1. Martin Bašek 
2. Bohdana Tichá 
3. Michaela Barvínská 
4. Jiří Barvínský 
5. Lucie Vanclová 
6. Pavel Hálek 
7. Michaela Cermanová 
8. Michal Sudek 
9. Laura Vašková 
10. Bohdanka Tichá 
11. Jaromíra Hřibová 
12. Lenka Obrcianová 
13. Blanka Soukupová 
14. Kateřina Barvínská 
15. Lenka Hřibová 
16. Helena Tomíčková 
17.  Zdeněk Tryzna 
18. Lucie Petříčková 
19. Iva Kašťáková 
20. Honza Beyer 
21. Ladislava Matisová 
22.  Michael Mlejnek  

Umístění v turnaji 

 

 
Program 

 
  9:30  - zahájení turnaje 
10:00 – 12:00 - turnaj Ruské kuželky 
12:30  - vyhlášení vítěze turnaje  
                                     předávání cen 
13:00  - opékání uzenin 

  

Poděkování  
patří všem sponzorům, kteří darovali ceny pro hráče 

JVS pekárna Semily – koláče (zde vznikl název pro turnaj „Od zrnka ke koláči“) 
Glass Lucie - Lenka Vanclová – skleněné figurky kuželek - medaile, sladkosti 

Firma ROUTE 66 – upomínkové předměty (www.route66shop.com) 
Česká spořitelna Semily a Martina Filingrová - sladkosti 

 

Hráči turnaje 
 

Ø JVS pekárna Semily 
Ø o. s. Zrnko naděje 
Ø o. s. CPR M.E.D 
Ø Klienti domu Tereza z Benešova u Semil 
Ø firma ROUTE 66 
Ø veřejnost 

  

2.místo Bohdana Tichá                                   1.místo Martin Bašek  
3.místo Michaela Barvínská 

2. Prázdninový turnaj – Ruské kuželky 

„Od zrnka ke koláči“ 
 
Na poslední den v měsíci 31. 8. 09 jsme připravili 2. Prázdninový turnaj – 
Ruské kuželky „Od zrnka ke koláči“, kterým se loučíme nejen 
s prázdninami, ale ukončujeme tím i „Prázdninový program 2009“ 
v Jílovecké ulici, který byl realizován ve spolupráci s CPR M.E.D. Pro 
vyrovnání pozice lidí se zdravotním omezením hráli tradičně zdraví lidé na 
mechanickém vozíku. V kole štěstí si soutěžící zdarma vytáčeli ceny až do 
posledního drobečku koláče od sponzora JVS semilská pekárna i jiné ceny. 
 

V září bude zakončen letošní 
kroužek. Plánujeme uskutečnit 
ještě jeden závěrečný turnaj s 
oslavou. Předběžné datum 
bude včas oznámeno.  
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Galerie XY Semily – Ohlédnutí za Řemeslnými pátky 
  

  Prázdniny skončily a s nimi i letní projekt Řemeslné pátky na Semilsku. Jak jste se již mohli dočíst, projekt vznikl při spolupráci semilské Galerie XY 
a Sdružení Český ráj. Zrealizován byl za finanční podpory Libereckého kraje.  
  Jeho záměrem byla podpora cestovního ruchu v regionu, proto nebylo náhodou, že se pro projekt spojili semilské turistické subjekty jako 
Muzeum a Pojizerská galerie, Galerie XY a věž kostela sv. Petra a Pavla. V návaznosti na prázdninovou nabídku pro každý den Českého ráje se 
vytvořil celodenní program pro celou rodinu. 
  Projekt Řemeslné pátky na Semilsku byl postaven na představě připomenutí lidových řemesel a zviditelnění regionálních výrobců. Propagace a 
prodej Regionálního produktu Český ráj je jednou z hlavních činností Galerie XY, proto bylo počínání jejích provozovatelů naprosto logické, když 
zrealizovali nápad pořádat řemeslné dílny pod vedením samotných držitelů certifikátu Regionální produkt Český ráj.   
  Idea se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Během devíti pátků, kdy jste se mohli přiučit pokaždé jiné technice, se setkalo s řemeslníky více jak 
400 návštěvníků. Každé setkání bylo tak trochu o něčem jiném. Každý si našel co mu je nejvíc sympatické. Lidé se chodili seznámit s něčím novým, 
jiní přicházeli pouze pro radu zkušenějšího nebo pro inspiraci. 

  

Návštěvníci si odnášeli vedle pěkného zážitku i klid a pohodu, velmi často vlastnoručně vyrobenou drobnost. Ti, kteří nebyli zdaleka se 
pravidelně vraceli. Všem patří srdečné poděkování za účast. Řada certifikovaných produktů se stále rozšiřuje. Další oficiální předání certifikátů 
proběhne na Semilském Pecnu. Ale už nyní se můžete s „nováčky“ seznámit v Galerii XY, kde se v budoucnu zcela jistě představí i jejich výrobci 
v rámci dalších chystaných řemeslných dílen. Můžete se těšit na adventní dílny, na kterých se bude účastnit například firma Rautis z Poniklé se 
svými foukanými ozdobami, firma Kortan glass a výroba bižuterie z vinutých perliček a další. V tradici letních řemeslných pátků chce Galerie XY 
pokračovat i napřesrok. 

  

Foukání skleněných figurek  
       s Karlem Sobotkou 

Malování hedvábí s Lenkou Neumannovou 

  

Výroba bižuterie z vinutých perliček 
(Kortan glass, Železný Brod) 

  

Háčkování čepic a klobouků s Martinou Baňasovou 

  

Zpracování orobince  
s Ivetou Dandovou 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neznámá autorka 
pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Pohádkový svět a básně Ivety Kovářové / S její tvorbou se zde setkáváme pravidelně 
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Odzvonil zvonec 

 
Odzvonil zvonec prázdninám, však z toho si nic nedělám. 
Ať škola na nás třeba volá, dyt´slunce zářit bude dál, to vím, to Vám povídám. 
 
Ať třebas slunce zamračí se, venku prší stále jen, 
prázdniny skončily nám, my vyběhnem novým dnům vstříc ven. 
S kamarády do školy, učitele zas pozlobit. 
 
Však líto nám to není, že prázdniny dnes nám končí. 
Kamarádů spoustu mám a tak nejsem ve škole sám. 
Učitel nás pochválí, že jsme všichni veselí. 
 
Odzvonil zvonec, v dálce zní, slunce skotačí v oblacích. 
Prázdniny loučí se s námi jen, vždyť víme, že s létem přijdou zas za námi jen.  

O paní Bídě a skřítku Štístkovi 

V malé chaloupce pod smrkovím háječkem žil otec se svými dětmi Maruškou a s Jakubem. Otec byl už starý a tak hospodařila Maruška s Jakubem a 
obdělávávali malé políčko. I když s nimi v chaloupce žila paní Bída, ani slovíčkem si nestěžovali. Práce jim šla od ruky a smutek jim nesměl do 
chaloupky. Ach vy moji sirotci, co si počnete až já umřu, povídá dětem tatíček, jak se stou bídou vypořádáte, a otírá slzy z očí. Ale táto co to 
povídáte, ještě naše vnoučata pohlídáte, povídá Jakub tátovi. Ve vesnici za druhým polem má statek sedlák Grkešle, vše mu patří a na vše si dělá 
nárok, břicho má veliké, jak pivní sud a nosí se jak páv. Já jsem pán a nejbohatší z vás, a čeládka ta od něho jen ošklivá slovíčka poslouchá, vy 
holoto žebrácká, vy budiž ničemové, jen psy na Vás poslat a nadává a naparuje se jak krocan. Těžké živobytí mají podaní u sedláka Grkešle. Co to, 
že se neustále radují, chalupa na spadnutí a pole malé než moje dlaň, zlobí se Grkešle, ale ta Maruška je ďůče jak lusk to by byla žena pro Vincka, 
ale bída jim hospodaří v chalupě. Jo až bude mít věno a džbán dukátů, tak pak možná svolím, ale dřív mě jsem ta žebrota nesmí vstoupit ani přes 
práh! A stále mu vrtá a hloubá, co že i přes tu bídu se mají v chaloupce tak dobře. Vincek syn Grkešle je pohledný mládenec a dobrák od srdce i 
proto čeládka neutekla od lakomého sedláka Grkešle a přejí lásce Vincka a Marušky. I Jakub má milou Majdalenku a Vincek jim pomáhá aby mohli 
bít spolu, aby pantáta sedlák Grkešle nevěděl, že potají se scházejí, když sedlák není doma. Ty moje Majdalenko, ty můj kvítečku medový, kde já 
vezmu džbán s dukáty? Abych měl pro tvého tatíka u nás v chaloupce je bída a i rád bych pomohl Marušce a Vinckovi, tak jako oni pomáhají nám, 
asi budu muset jít do světa nějaký ten zlatý dukát vydělat, vzdychá si Jakub a dívá se smutnýma očima na Majdalenku. Kam bys chodil? Přece mě 
tu nenecháš Jakoubku, co si bez tebe počnu, pláče Majdalenka. Pozdravuj Vincka s Maruškou ať vyřídí tátovi, že jsem šel do světa a za rok, že se 
vrátím i s dukáty, dal Majdalence velkou sladkou hubičku a šel, sluníčko hřálo a koukalo se sté nebeské výše na uplakanou Majdalenku. Maruško, 
pantáto Jakub se vydal do světa vydělat dukáty, aby dal táta svolení k naší svatbě povídá udýchaná Majdalenka. Jakub šel od vesnice k vesnici, od 
města k městu a od všudat ho vyhnaly, co tu chceš! Takový vandrák! Vyhnal ho každý a pustil na něj psy. Jakub byl z toho věčného šlapání celý 
rozlámaný, nohy už necítil a v břiše mu kručelo hlady. Došel až na lesní palouček, sedl do trávy a vzdychal. Co pak nenajdu nějakou službu, kde by 
mě vzaly a vyspat nechaly povídá Jakub sám pro sebe. Sluníčko zapadá za černý les,a měsíček září nad paloučkem.Hej mládenče,chceš jít ke mě do 
služby?Volá na Jakuba skřítek Štístko.Kdo to volá,je tu někdo?Nikoho nevidím asi mám halucinace,myslí si Jakub.Hej mládenče nabízím ti práci v 
mé chaloupce, pokračuje Štístko. Kde jsi, já tě nevidím,co pak spím, rozhlíží se kolem sebe Jakub. Dávej přece pozor, málem sis na mě sed, volá 
skřítek Štístko.Jakub se nad kloní a vidí na pařezu malého trpaslíka,kdo jsi?Ty mi nabízíš práci,povídá Jakub.Já jsem skřítek Štístko a když po tři 
týdny se postaráš dobře o můj domeček a budeš vněm dobře hospodařit tak se ti odměním.Ale práce nebude lehká,musíš každičký den studánku 
čistit a postarat se aby pramínek nevyschl,a o lesní zvěř se postarat,tak aby měla co jíst a ze studánky vodu pít,povídá skřítek Štístko Jakubovi a 
když i v mém domečku budeš hospodařit,bohatě se ti odměním.A tak Jakub šel do služby k skřítkovi Štístkovi.Práce šla Jakubovi od ruky,studánka 
byla čisťounká jak křišťál a lesní zvířátka si Jakuba oblíbily,srnky i ušáci jedli mu z ruky a mazlily a tulily se k Jakubovi jako kdyby k nim odjakživa 
patřil.Ptáčkové štěbetali a poletovali kolem Jakuba.Když Jakub sloužil u skřítka Štístka poslední den v týdnu,povídá Štístko Jakubovi.Dobře si sloužil 
a hospodařil v mé chaloupce,tady máš truhlu s dukáty,vím o tvém trápení,že máš rád Majdalenku a Maruška Vincka,tu je tvá odměna Jakube a 
zmizel jak pára nad hrncem.Domeček byl na jednou pryč i skřítek Štístko tu najednou nebyl.Děkuji ti Štístko volal Jakub.Sluníčko hřálo a ptáčkové 
radostně třepetaly křidélky na rozloučenou Jakubovi i lesní zvířátka se loučila s Jakubem.Zatím v malé chaloupce pod smrkovím háječkem Maruška 
hospodaří s Vinckem a Majdalenka utěšuje tatíčka Grkešle.Uvidíte že se můj Jakůbek vrátí a pak si ho vezmu i bez vašeho svolení,at' chcete nebo 
ne a je jak slzavé údolí.Toho budižkničemu!Toho chudáka na mé stavení!Statek je jen můj,rozumíš jen můj!Zlobí se a hartusí Grkešle.Tak víte co 
pantáto,tak si ten váš statek nechte a bouchla dveřma Majdalenka až nádobí v kredenci povyskočilo.A tak i Majdalenka šla do chaloupky za 
Maruškou a jejím tatíčkem,tak jak před půl rokem Vincek.Rok je už dávno pryč a můj Jakůbek nikde,naříká Majdalenka.Uvidíš že aš kukačka zakuká 
bude tu Jakub jak na koni utěšuje Majdalenku Vincek s Maruškou.Ku ku,ku ku ozývá se ze smrkového háječku.Tatíčku,Maruško tak mě tu máte a  
vběhne do světničky Jakub.A u stolu vidí uplakanou Majdalenku.Majdalenko ty můj kvítečku medoví,ty tu na mě čekáš?Koukej co jsem si vysloužil 
u skřítka Štístka,a položí před Majdalenku truhlu s dukáty.Jakoubku tak přece ses mi vrátil stoho širého světa,a dává mu sladkou hubičku.Jakube ty 
ses nám vrátil,a kde ses nám toulal,vtom světě,vítá se s Jakubem táta a Maruška,tak tě vítám doma Jakube,i ty Vincku?Diví se Jakub.Podívejte mám 
pro nás pro všechny a ukazuje plnou truhlu dukátů.A tak Jakub se oženil s Majdalenkou,Vincek s Maruškou,za dukáty koupily lán půdy,postavily si 
dvě malé chaloupky a jejich táta hlídal vnoučata a před spaním vyprávěl pohádky.A sedlák Grkešle,tomu se nastěhovala paní Bída,a čeládka ta 
hospodaří u Jakuba a Vincka,a s nimi?Jistě jim pomáhá skřítek Štístko,kde paní Bída dřív bydlela,a přesto smích se ozýval,tam malí skřítek Štístko 
pomáhal. 

  



Jílovecká ulice v Semilech / Nejistota budoucnosti 
Lenka Vanclová vám otevírá okénko pohledu do Jílovecké ulice na nejistotu budoucnosti lidí, co zde žijí a tvoří. 

Však konečná změna kulturního vzhledu není zcela u konce…nebo snad 
již je u konce vzhledem k novému Územnímu plánu města Semily? Jsou 
navrženy 3. varianty odklonění dopravy z města Semily, kde všechny 3. 
varianty vedou Jíloveckou ulicí.  
Lidé, kteří zde bydlí, schází se, vedou debaty, co se s nimi poděje a jaký to 
bude mít dopad na jejich domy a životy.  
 
Mluví se zde i hodně o roubenkách. V nejednom rozhovoru zaznělo, zda 
město Semily, které neoplývá, až tolika památkami se rozhodne zachovat 
nejstarší historickou část Jílovecké ulice s památkově chráněnými 
roubenkami pro další generace. Nebo se snad pro budoucnost dochovají 
pouze fotografie se zápisem historika…?  
 

Jak to zde celé v Jílovecké ulici u čp.191 a na pronajaté zahradě 
vypadalo, co proběhlo, co vzniklo, co doposud probíhá a co 
v budoucnu možná nebude existovat…?  
Koncem roku 2004 jsme se s dcerou (vozíčkářka) přestěhovaly do 
domu v Jílovecké ulici. V roce 2005 jsem si od města Semily pronajala 
neudržované pozemky, které sousedí s mým domem. V této době 
ještě neexistovalo občanské sdružení „Zrnko naděje“ a ani já jsem 
neměla až tak přesnou představu, co vznikne na těchto pozemcích. 
Tato neudržovaná část Jílovecké ulice mě trápila a přivedla k realizaci 
myšlenky jak to zde zkulturnit a oživit tak zapomenutou část Jílovecké 
ulice, kde se nacházejí tři památkově chráněné roubenky.  
(K článku jsou přidány fotografie, které vystihují průběh změny).  
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Pravděpodobně v budoucnu budou obdivovat památkově 
chráněné roubenky projíždějící auta z rušné silnice… Čeká 
nás, zde žijící obyvatelé Semil 5-20 let…? To z nás nikdo 
neví. Pokud bude vše jednoho dne zbouráno a bude 
vystavěna silnice, staneme se i my všichni jednoho dne 
legendou příběhu historika a starousedlíků, kteří budou ve 
vzpomínkách vyprávět příběhy o lidech, domech 
v Semilech a bývalé klidné části Jílovecké ulice… 

  
2005-09 
Bez pomoci lidské síly, bagrování 
a techniky, která pomohla při 
odvozu skládky by dnes tato část 
Jílovecká ulice stále připomínala 
zapomenuté místo plné odpadu 
zarostlého trávou. 
 

2005 

Léto 2009 Jaro 2005 

2009 

V této části Jílovecké ulice se nacházejí i tři památkově chráněné roubenky z přelomu 19. století, které sousedí s mým domem a pronajatou 
zahradou. Dnes obě organizace o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D sousedí přes silnici, pod kterou je ukryt Jílovský potůček. Zelená roubenka byla 
městskou radou Semily poskytnuta k užívání maminkám z CPR M. E. D. Maminky, které se za pomoci města přičinily ke změně vzhledu areálu 
zahrádky a zelené roubenky.    
  

2008 2008 zchátralý dřevník odstraněný dřevník 

bývalé místo  dřevníku  2009 nový plot 



 

 

INFORMAČNÍ DVOJMÉSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA – Září 2009, ročník I. číslo 4. / o. s. Zrnko naděje, www.zrnko-nadeje.cz. / Str. 13. 

V současnosti očekáváme písemné vyjádření Městského 
úřadu Semily, kde jsme za obě organizace v požadované 
lhůtě dne 3. 8. 2009 podali písemně a osobně vyjádření 
k novému Územnímu plánu města Semily.  
  
Požadujeme vyjádření, co bude s domem v Jílovecké ulici 
čp. 191 a se třemi památkově chráněnými roubenkami. 
Dále ve vyjádření navrhujeme pro případ neuskutečnění 
návrhu nového Územního plánu města Semily (A, B, C), 
které vedou Jíloveckou ulicí, aby zde byla zrušena stavební 
uzávěra. Bylo by pak možné zkulturnit tuto historickou část 
našeho města pro budoucí generace a to i cestou projektů 
a grantů zmíněných neziskových organizací. 
 

Toto je téma k vážnému zamyšlení i pro vás ostatní. Mnoho lidí v Semilech, kterých 
by se v budoucnu dotkl nový návrh Územního plánu Semil dnes žije s myšlenkou 
nejistoty. Bude rozhodnuto pro blaho velké věci a budou naplněna slova:      
                                     „Rozhodují v zájmu lidí bez lidí“? 
Než bude rozhodnuto o budoucnosti mnoha lidí, kterých by se to dotklo osobně tak 
občané našeho města Semily a my zde v Jílovecké ulici budeme žít a tvořit dokud 
nám to bude dovoleno… Čtenáře budeme informovat nadále o dění okolo nás a o 
dění spřátelených neziskových organizací o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D., které zde 
v klidné části Jílovecké ulici provozují svou činnost od roku 2008.  
  
Zpracování nového Územního plánu Semily naleznete na níže uvedeném odkazu. 
Varianty A, B, C. Podrobné mapy atd. 
www.semily.cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-semily/uzemni-plan-novy.html  

VEŘEJNÁ AKCE / POZVÁNKA 
 

22. 9. 09 od 17hod. v rámci celoevropské akce „Den bez aut“ 
připravujeme debatu nad osudem JÍLOVECKÉ ULICE  
 

Bez aut či s auty? Možná přijde i nějaký zastupitel…? 
 

Místo konání: na zahradě s posezením u domu Jílovecká 191. 
 
Pozvánka na debatu bude rozeslána na e-mail všem z evidence 
našeho seznamu. V tištěné formě budou rozmístěny letáčky 
s pozvánkou po Semilech. 
 

PRŮJEZD 
ZAKÁZÁN 

(výňatek části textu ze Semilských novin) 
  

Evropský den bez aut 
 
Město Semily se v letošním roce poprvé zapojuje do celoevropské 
iniciativy „Evropský týden mobility – Evropský den bez aut“ (16. – 22 září). 
 
Ústředním tématem akce je „Čistý vzduch všem“, které vyjadřuje poselství 
k zlepšení ovzduší přímo tam, kde žijeme. Hlavním poselstvím Evropského 
týdne mobility je to, že každý občan či organizace může přispět ke sni - 
žování dopadů dopravy na kvalitu ovzduší a klimatu, a to účastí na 
organizovaných akcích nebo zorganizováním vlastní akce. 

Spřátelené organizace CPR M.E.D. (rodiče s dětmi) a o.s.Zrnko 
naděje (společenství lidí zdravých i se zdravotním omezením) 
zaujala výzva „Evropský den bez aut“, která umožňuje zorganizo - 
vat vlastní akci k tomuto tématu. 

Program debaty 

− jak docílit v Jílovecké ulici klidné místo bez aut s čistým 
vzduchem, kde se nacházejí tři památkově chráněné 
roubenky a provozují činnost dvě organizace. 

− jak docílit respektování silniční značky průjezd zakázán, 
kterou mnoho řidičů nebere na vědomí.  

  

 

Debata je rozšířena na základě rozhovorů s mnoha lidmi, ke kterým se nedostala informace o novém návrhu Územního plánu města Semily. 

Součástí debaty je téma Jílovecká ulice, ale i debata o jiných místech v Semilech ke kterým máte co říci. 
Rozšíření debaty i tak stále souvisí s tématem „Evropský týden mobility – Evropský den bez aut“  

1. Jílovecká ulice a zachování historických roubenek, 2. Ohrožení lidských životů a životního prostředí, 3. Volná debata 

 
− Úsek silnice, Jílovecká ulice od křižovatky s místní komunikací Na obci po křižovatku se silnicí Koštofranskou, kde se nacházejí tři 

památkově chráněné roubenky z přelomu 19. století, kde by navrhovaná silnice svou stavbou a budoucí silniční zátěží ohrozila historické 
roubenky.  Pokud zde bude silnice myslíte si, že zde budou maminky s dětmi z CPR M.E.D, které oživily dění u roubenky a jediné doposud 
zvelebují vzhled její zahrádky? To nejspíš NE - odejdou! Zachované roubenky tak budou zase osiřelé se zanedbanými pozemky jako dříve?  

To by tedy byl odkaz pro budoucnost!!! 
− Navrhovaná silnice se úzce dotýká škol na Komenském náměstí, kde je základní škola a hudební, škola Ivana Olbrachta a školka pod 

Vartou.  Pokud dojde k výstavbě silnice v tomto úseku tak to v budoucnu čeká mnoho rodin s dětmi hodně krušných chvil. Budou trnout 
při myšlence, že jim může zazvonit telefon a tam se ozve „Dobrý den. Je nám to moc líto, ale vaše dítě vběhlo do vozovky. Srazilo ho 
auto a momentálně se nachází v kritickém stavu a odváží ho vrtulník. Nebo snad i horší, že zemřelo“!  

− vyjádření spoluobčanů Semil, kteří mají k celému tématu co říci.  

  



 

 

(text byl použit ze stránek Sdružení český ráj) 
 

Jednou ze semilských ulic, kde dřevěné chalupy ještě před několika desítkami let převažovaly, je 
Jílovecká ulice. Do současnosti se dochovaly jen tři chalupy, které tvoří malý pozoruhodný areál, 
připomínající původní zástavbu města. Pocházejí z přelomu 19. a 20. století a obývali je drobní 
řemeslníci, dělníci a domkaři.  

Domek č. p. 102 je celoroubený trojdílný dům komorochlévního typu se sedlovou střechou, postavený ve 
svahu na kamenné podezdívce. Přední štít s lomenicí a kabřincem, půdorysné schéma, interiér, vnější 
vzhled – to vše je původní a nenarušeno stavebními zásahy. Chalupa č. p. 103, trojdílného komorového 
typu s lomenicí členěnou na dvě pásma, je rovněž zcela nedotčena. Přízemní trojdílný dům 
komorochlévního typu č. p. 104 se sedlovou střechou, původně roubený, je postaven na kamenné 
podezdívce, v níž je zbudován sklípek a chlívek. Přední obytná část byla částečně přezděna. 

Všechny tři domy pojizerského typu mají mimořádnou hodnotu pro svou neporušenost v celku i 
v detailech, proto byly vyhlášeny za kulturní památku. V současné době procházejí rekonstrukcí. 

 

 

INFORMAČNÍ DVOJMÉSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA – Září 2009, ročník I. číslo 4. / o. s. Zrnko naděje, www.zrnko-nadeje.cz. / Str. 14. 

Historie roubenek z Jílovecké ulice v Semilech  
  

VEŘEJNÁ VÝZVA PRO VŠECHNY 
Plánujeme besedy na téma o historii v Jílovecké ulici, které začnou 
podzimem 2009. Zájemci, kteří mají co říct a rádi by se podělili o své 
vzpomínky spojené s historií Jílovecké ulice v Semilech jsou srdečně zváni.  
Kontakt: sídlo o.s. Zrnko naděje nebo redakce@zrnko-nadeje.cz 
 
Setkáváme se zde s mnoha starousedlíky, kteří nám vyprávějí mnoho 
příběhů z dřívějších časů. Vše by mohlo být zpracováno jako historie 
Jílovecké ulice v Semilech, ale přikláníme se k myšlence, že vše bude pojato 
jako příběhy upravených povídek pod názvem:  

„Jílovecké povídky ze Semil “. 

  

STÁLÁ VÝZVA / INFORMACE / POZVÁNKY  

STÁLÁ VÝZVA 
 
Zasílání Infolisty Zrnka mohou využít organizace i soukromé osoby.  
Stačí zaslat na redakce@zrnko-nadeje.cz 
váš e-mail s textem: 
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA. 
Máte zájem o evidenci do našeho seznamu spřátelených organizací? 
váš e-mail s textem: 
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA. 
Pro naši organizaci přiložte i přihlašovací formulář do vaší evidence. 
Příjem přihlášek do evidenčního seznamu spřátelených organizací zašlete na e-mail nebo 
nás navštivte osobně v sídle sdružení. 
Po tel. domluvě: Lenka Vanclová 481 621 406 / 731 458 883 
 
Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTY ZRNKA 
Do Infolisty Zrnka má možnost přispívat široká veřejnost. (ZDARMA) 
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory. 
Prostřednictvím Infolistů budeme představovat neznámé autory různě umělecky zaměřené.  

Rozpis vydání 
Informační dvouměsíčník ročník I. INFOLISTY ZRNKA 2009 
číslo 5. listopad (září-říjen) uzávěrka 30. 10. 2009 
 
Informační dvouměsíčník ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 1. leden (listopad-prosinec) uzávěrka 31. 12.2009 
číslo 2. březen (leden-únor) uzávěrka 28. 2. 2010 
číslo 3. květen (březen- duben) uzávěrka 30. 4. 2010 
číslo 4. červenec (květen-červen) uzávěrka 31. 6. 2010 
číslo 5. září (červenec – srpen) uzávěrka 31. 8. 2010 
Do týdne po uzávěrce zveřejnění na stránkách sdružení  

Informační dvouměsíčník INFOLISTY ZRNKA o organizacích v libereckém regionu je umístěn v 
elektronické podobě stabilně na stránkách sdružení www.zrnko-nadeje.cz  na stránkách 
Českého ráje www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/  
na stránkách Semily v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/  
 
V tištěné formě černobílé v sídle sdružení , cena 15,-Kč.  

Příští vydání listopad 2009 
Za září – říjen články, novinky, informace 
Sousedská výpomoc 
Pohádkový svět a básně Ivety Kovářové 
Recepty / Vaříme si společně obědy 
Pozvánky na listopad - prosinec  

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Webmaster: Martin Bašek 

 
Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu info@zrnko-nadeje.cz , redakce@zrnko-nadeje.cz 
telefonicky 481 621 406 / 731 458 883 nebo osobně po telefonní domluvě v o.s.Zrnko naděje, Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 



…informace o dění okolo nás, které bude… 

 

INFORMAČNÍ DVOJMÉSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA – Září 2009, ročník I. číslo 4. / o. s. Zrnko naděje, www.zrnko-nadeje.cz. / Str.15. 

Občanské sdružení „Zrnko naděje“ 
 

Září – Říjen 
 

Program pravidelných čtvrtků od 10 -17 hodin v sídlu a na 
zahradě sdružení (dle přízně počasí) Jílovecká čp. 191, Semily  
 

• ergoterapie hrou – rozvoj motoriky rukou  
• zpívání s kytarou  

• terapie s hudbou cvičení  
• amatérské divadlo - příprava na vánoční představení  

• besedy na různá témata 

• společně vaříme společné obědy 
• tvoříme program dle návrhů členů sdružení 

 
Měsícem září ukončujeme kroužek Ruské kuželky.  
Plánujeme poslední turnaj sezony na pondělí 5. 10. 2009 
v 9.30hodin na zahradě sdružení. 
 
 

 
POZVÁNKA 

Sobota 31. 10. 09  
pořádáme Heloween aneb „Dušičky“ u nás po česku. 
 
Místo konání: zahrada u sídla sdružení a areál u zelené 
roubenky CPR M.E.D. 
  
Program: 
14 hod. dlabání dýní, pečení bramboráků.  
17 hod rozsvěcení dýní, kahánků na zahradě.                
  

Začátkem října bude upřesněn program odpoledne a večera, o kterém jednají spřátelené organizace o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D. Jednáme i o 
ozvučení pro večerní akci v maskách se spoluúčastí dalších organizací a veřejnosti. 
  
Pozvánka pro veřejnost: 
Přijďte a společně s námi strávíte odpoledne a navečer rozsvěcením dýní a kahánků. Uctíme památku na naše blízké, kteří zde již nejsou.  
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 PRAVIDELNÝ PROGRAM 
 

 

 

PONDĚLÍ 

  9.00 

   

„Mimísek“ – cvičení pro batolátka u maminky na klíně a na gymnastických balonech, 
vede Karolina Nedělová 

   

10.15 ZPÍVÁNKY – vede Sandra Redlichová 

+ každé první pondělí v měsíci funguje v M.E.D.u od 9.00 do 11.00 laktační poradna 

ÚTERÝ  přednášky, besedy, tvořeníčka dle aktuálního programu 

 

STŘEDA 

  8.30 Francouzština – mírně pokročilí, lektorka Jana Baumans    

  9.45 „Mateřídouška“ – povídání pro život s farářkou Ladou Kocourkovou 

 

 

ČTVRTEK 

  8.45 Angličtina pro pokročilé, lektorka Iva Slavíková 

10.00 „Kolo, kolo“ – cvičení pro děti a rodiče s říkankami, písněmi a kruhovými hrami     

DŘEVĚNKA Jílovecká ul. 9.00-12.00, 13.00-15.00  

  9.00 

10.00 

13.00 

TEDDY BEAR ENGLISH – věční začátečníci, lektorka Lenka Hřibová 

TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky …) 

obdobný program pro děti ml. školního věku 

PÁTEK   9.15 

10.45 

„M + M“, cvičení maminek s miminkama v náručí, poporodní cvičení 

Tanec a harmonizační cvičení pro těhotné, obojí pod vedením K. Nedělové  

 
      

Provoz CPR M.E.D. – DDM SEDDMA, Tyršova 380 
pondělí – čtvrtek od 8.30 do 12.00 herna pro rodiče s dětmi 
Při všech programech jsou děti vítány a tolerovány. 
 
Vstupné 
Pro členy sdružení 10,-Kč, pro ostatní  20,- Kč  
Jazykové kurzy a cvičení se platí zvlášť, dle dohody s lektory. Obvykle 30,-Kč. 
 
Kontakt: med.semily@volny.cz 
                www.med-semily.webgarden.cz 

                tel.: 737 762 161, 775 369 373 



 

 

  

           
Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.  SEMILY  (M.E.D. – Mateřství Ekologie Dětství) 

 

Květ –svět 

Koho by nepotěšila rozkvetlá zahrada plná barev, tvarů a vůní, včel, motýlů a jiných obyvatel? 
Osloví naše srdce umělá vosková krása pompézních kytic z květinářství?   
Společenská konvence, k přemýšlení nenáročný dárek, vždyť přece  „ květinou ženu neuhodíš….“    Opravdu??? 
Nahlédněme společně pod pokličku květinového průmyslu, odhalme skrytou ohavnost „krásy“. 

• Výroba květin – skleníky plné pesticidů, které dýchají pracovníci (převážně ženy i děti), ale i další, kterým květy projdou rukama – 
doprava, prodejci… (a co zákazníci – alergici, mimča v porodnici?) 

• Doprava – v Čechách se již nepěstují žádné květy k řezu (pouze  část hrnkových), květiny cestují stovky ba tisíce kilometrů v chladících 
boxech ze země výroby (převážně rozvojové země), někdy se zastávkou na burze v Holandsku – kvůli rychlosti letecky. 
Pro představu – za jednou kyticí  si představme vázu naplněnou ropou – cestovné. 

 
Nerozmyslíme si to s „krásnými“ dárky ?  Existuje přece spoustu jiných alternativ: 

• Vlastnoručně pěstované květy (vlastní či  z místních zdrojů – rozkvetlé zahrady, okna balkony ocení i včelky), zajímavé aranže 
hrnkových  květin a rostlin nejlépe ČR původu 

• Tvořivé dárky – nejbližší a příbuzní ocení třeba kresby, výtvory a výrobky (zvláště dětské) 
• Dárky přinášející radost a potěchu dvakrát – výrobky chráněných dílen, bio (čaje, kosmetika) či Fairtrade zboží – čokoláda, káva, čaj  

(www.fairove.cz) 
• Originální dárek pro originální osobnosti – třeba kousek pralesa? (www.novyprales.cz) 

Společenská konvence velí při všech oficiálních příležitostech (koncerty, vernisáže) zahrnovat návštěvy a vystupující květinami, ale 
možná by leckterá osobnost přivítala ten kousek pralesa… 

     
                                                   Projekt a kampaň podporuje  
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Program CPR M.E.D, o.s.          ŘÍJEN 2009  
 
3. 10. sobota     dílnička a prezentace projektů na akci „Tvoříme duší“  KC Golf Semily 
6. 10. úterý        pravidelná návštěva v penzionu pro seniory (sraz v 9.15 před budovou) 
                            SMolíček v 16 hod. v dřevěnce   JELENOVÁNÍ  - kutění nad knížkou P. Nikla 
                            Zahájení výstavky „Potichu v lese“ – ilustrátoři dětských knih jako první branka do světa umění 
13. 10. úterý      beseda „Učíme doma“ – zkušenosti s domácí školou  9.30  DDM, Tyršova 
18. 10. neděle   Jablíčková slavnost –pravidelná soutěž domácích dobrůtek, hry, pohádka, letos výsadba jablůňky 
                            15hod. areál památkově chráněné dřevěnky Jílovecká ulice 
20. 10. úterý      beseda „Jídlo a vztahy“   9.30 DDM,Tyršova 
                            zahájení  projektu „ Prevence poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, obezita)“ 
27. 10. úterý      táčky  : Vyrábění lucerniček, lampiónků 9.30 DDM, Tyršova 
                            ???+ dýně  - Dita Šťastná??? 
 
Na přelomu říjen – listopad  výstava lampiček, dlabaných dýní v Jílovecké ulici v podvečerních hodinách 
 



Vás zvou na 

Libuňské pozdravení 
aneb „Zavraždění Burnatia na libuňské faře“ 

v sobotu 26. září 2009 od 9 do 17 hodin  
na faře v Libuni 

III. ročník tohoto lidového jarmarku Vám nabídne: 

• Kavánovu galerii s výstavou fotografií Lidová 
architektura okolo Prachovských skal Mgr. Petra 
Luniaczka 

• prodejní výstavu keramiky Zlatky Pokorné 
• patchwork  paní Elišky Houžvičkové 
• vinuté perle, perníkářku, řezbáře 
• chov ovcí a zpracování vlny – od ovečky po svetr 
• představení skupiny šermířů o události z roku 

1629 
• občerstvení Jatky Lomnice nad Popelkou 
• hudební produkci, přednášku 
• projížďku na koni 
• malování vánočních ozdob 
• produkty z klášterů 

a další řemesla 
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